ACTA NÚM. 3. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 27
DE FEBRER DE 2014
Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
vuit del vespre del dia 27 de febrer de 2014, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió
ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcalde-President
Il·lm. Sr. Salvador Prat i Asensio
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Il·lm. Sr. Pere Planas Duran
Sra. Pilar Puimedon Monclús
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Jordi Martínez Vallmitjana
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Pere Oleart Comellas
Sra. Montserrat Esparbe Parent
Sra. Mercè Jou Torras
Sr. Domènec Paloma Sancho
Sra. M.Teresa Escamilla Lòpez
Sr. David Pérez i Castells
Il·lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas
Sra. Rosina López Vigil
Sr. Juan Miguel Flores Martínez
Sr. Jordi Manfredi López
Sr. José Francisco Ramírez Carpintero
Sr. Francisco Javier Fernández Giménez
Sr. Jordi Cornellas Illa
Sra. Mireia Monfort Sòria
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Els srs./es Jou, Escamilla i Manfredi s'incorporen a la sessió abans de la votació de l'acord núm. 3.
La sra. Puimedon s'absenta de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 5.
La sra. Monfort s'absenta de la sessió abans de la votació de l'acord núm. 8. i s'incorpora a la sessió
abans de la votació de l'acord núm. 9.
El sr. Fernández s'absenta de la sessió abans de la votació de la urgència de l'acord. 12.1.

-------------------Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte
amb el codi 233 173 FF 190. Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a l'oficina
d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament.
--------------------

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessions de
dates 23 i 30 de gener de 2014.

La secretaria procedeix a donar lectura de les actes de les sessions anteriors,
corresponents als passats 23 i 30 de gener de 2014, les quals són aprovades per
unanimitat dels presents.
Votació acta 23 de gener:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DIVUIT (18) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Votació acta 30 de gener:
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Pérez, Monné, López, Flores, Ramírez,
Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció de la sra.
Puimendon, per no haver assistit a la sessió.

-------------------Acord núm. 2.

Donar compte Resolucions Alcaldia

Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades des del dia 30 de desembre de
2013 al dia 7 de febrer de 2014.
El Ple es dóna per assabentat.
-------------------Acord núm. 3.

Moció modificada del Grup Municipal Socialista envers l'Àrea
Residencial Estratègica (ARE) d'Olesa de Montserrat.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 19 de febrer
de 2014 va informar favorablement amb els vots a favor dels Srs. Pérez (4), Flores (3),
Ramírez (2) i Sr. Cornellas (1), les abstencions del Sr. Fernández(1) i la Sra. Monfort (1), i
en contra del Sr. Planas (9) la següent moció del Grup Municipal Socialista.
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MOCIÓ DE GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENVERS
ESTRATÈGICA (ARE) D'OLESA DE MONTSERRAT

L'ÀREA

RESIDENCIAL

El govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l'octubre de 2007 el Decret llei de
mesures urgents en matèria urbanística, decret llei que va avançar fins a l'aprovació

definitiva, al març de 2009, del planejament de les 68 noves Àrees Residencials
Estratègiques (ARE) a tot Catalunya, que afectaven 59 municipis de Catalunya, d'entre ells,
el municipi d'Olesa de Montserrat.
En un moment de creixement urbanístic desmesurat, on l'increment dels preus de
l'habitatge impedia a molts ciutadans l'accés a un habitatge a preus assequibles, les zones
ARE pretenien regular, per mitjà de la construcció del 50% dels habitatges en un règim
protegit, aquest creixement.
A la vegada, es garantia el creixement ordenat del sector, fent que els serveis i els
equipaments obligatoris - educatius, esportius, socials, de lleure, comercials i de salut - es
construïssin anticipadament o paral·lelament a la construcció dels habitatges, així com
també la creació dels espais verds pertinents, tant per la generació de recorreguts d'esbarjo
com de protecció de les rieres i delimitació de l'entorn urbà, respecte a les infraestructures.
Atès que la situació econòmica ha canviat radicalment a partir de l'any 2008, any de l'inici
de la crisi, en la que encara estem immersos, i que això fa que la consecució dels fins
relatius als Plans Directors de les ARE's no sigui avui eficaç.
Atès que els preus de l'habitatge en el mercat lliure han baixat des d'aleshores, i segueixen
en aquesta tendència actualment, fins al punt paradoxal que hi ha habitatges al mercat
lliure on el preu per metre quadrat està per sota del que abans es considerava de règim
especial o amb protecció oficial.
Atès que en el seu moment es va construir un Consorci Urbanístic amb l'INCASÒL per
procedir, en el seu moment, a la conseqüent gestió executiva de l'ARE d'Olesa de
Montserrat.

El Grup Municipal Socialista proposa al Ple de la Corporació l'aprovació dels acords
següents:
PRIMER.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya que es revisi el Pla Parcial
d'Olesa de Montserrat inclòs dins el Pla Director Urbanístic de les ARE's del Baix Llobregat
segons estableix la possibilitat de l'article 1.6.2 del propi Pla Director de les ARE's.
SEGON.- En atenció a la revisió sol·licitada, retornar urbanísticament les zones afectades,
SUPr 1 i SUPr 8, a la qualificació que tenien anteriorment en el Pla General d'Olesa de
Montserrat.
TERCER.- Comunicar aquest acord al departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, al Consorci Urbanístic de l'INCASÒL, a l'Associació de
Propietaris afectats per l'ARE d'Olesa de Montserrat, i a tots els veïns i veïnes d'Olesa que
tinguin propietats en aquests dos sectors.
Votació.
NO APROVAT per NOU (9) vots a favor dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez,
Monné, López, Flores, Manfredi i Ramírez, DEU (10) vots en contra dels senyors/es Prat,
Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé i Fernández, i DUES

(2) abstencions del senyor Cornellas, i de la senyora Monfort d'acord amb allò que
estableix l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
--------------------

Acord núm. 4.

Moció modificada conjunta del grup municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya, del Bloc Olesà, de Convergència i Unió,
dels regidors sr. Monné i sr. Flores, i d'Entesa dels Olesans, per
l'adhesió d'Olesa de Montserrat a la Taula pel Dret a Decidir del Baix
Llobregat.

DICTAMEN MODIFICAT DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Prat (9), Paloma (4) i Monfort (1) el vot en contra del Sr. Ramírez (2)
i les abstencions del/s els/les senyor/es López (3) i Fernández (1)
s'acorda informar
favorablement la Moció modificada conjunta que es transcriu a continuació:
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER
L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLESA DE MONTSERRAT A LA TAULA PEL DRET A
DECIDIR DEL BAIX LLOBREGAT
El dia 18 de desembre de 2013, a la seu comarcal de la Unió General de Treballadors UGT a Cornellà es va constituir oficialment la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat. I
es va aprovar l'adhesió al Manifest presentat al Parlament de Catalunya, anomenat
Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir.
D'acord amb l'esperit i les línies d'aquell Pacte s'ha creat la Taula pel Dret a Decidir del Baix
Llobregat (TPDD), amb l'objectiu de treballar per fer possible la màxima difusió dels motius
per a exercir el dret a vot, fonamental en l'exercici de la democràcia, i transmetre aquest
missatge entre tota la ciutadania del Baix Llobregat en la defensa de la voluntat de la
majoria dels ciutadans de Catalunya de decidir sobre el seu futur institucional. El Baix
Llobregat és una comarca de més de 800.000 habitants, d'orígens diversos, tots ells
catalans, que han de fer sentir la seva veu a favor del dret a votar, un dret que va lligat
també amb la voluntat de millora del benestar social de la ciutadania.
Les institucions i entitats adherides a la TPDD del Baix Llobregat es comprometen, en
l'àmbit propi de cada una d'elles, a endegar iniciatives per tal de promoure la conscienciació
ciutadana i fer pedagogia per reclamar l'exercici del Dret a Decidir de tots els catalans i
catalanes.
Les següents entitats i institucions ja formen part de la Taula pel Dret a Decidir del Baix
Llobregat, per ordre alfabètic:
- Àmbit comarcal: Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural (OC), Centre d'Estudis

Comarcals (CECBLL), Reagrupament, Comissions Obreres - CCOO, Solidaritat Catalana
per la Independència (SI), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Asociación
SÚMATE, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Unió Democràtica de Catalunya
(UDC), Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), Unió General de Treballadors (UGT), Federació
d'Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBaix), Unió de Pagesos (UP), Iniciativa per
Catalunya Verds (ICV), Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Intersindical - CSC,
USTEC-STE's.
- Àmbit local: hi ha 56 entitats locals adherides.
- Àmbit institucional: Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat i Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Olesa de Montserrat ha demostrat en reiterades ocasions el seu compromís amb la
democràcia i la lluita social i aquesta trajectòria ha de veure's confirmada amb el suport
inequívoc al dret a decidir.
Per tot això, el grup municipal d'ERC-AM, Bloc Olesà, Convergència i Unió, els regidors sr.
Monné i sr. Flores, i Entesa dels Olesans proposen al Ple de l'ajuntament d'Olesa de
Montserrat els acords següents:
PRIMER.- L'adhesió de l'ajuntament d'Olesa de Montserrat a la Taula pel Dret a Decidir del
Baix Llobregat.
SEGON.- Informar a totes les entitats del municipi de la possibilitat d'adherir-se a la Taula
pel Dret a Decidir del Baix Llobregat i motivar-ne l'adhesió.
TERCER.- Informar dels presents acords a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat.
Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,
Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, Flores,
Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i DUES (2)
abstencions dels senyors/es López i Fernández.

-------------------Acord núm. 5.

Moció de la PAH per la sanció dels immobles permanentment
desocupats propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 19 de febrer
de 2014 va informar favorablement amb els vots a favor dels Srs. Planas (9), Pérez (4),
Flores (3), Fernández (1), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), cap (0) en contra i l'abstenció
del Sr. Ramírez (2) la següent moció de la PAH:
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MOCIÓ DE LA PAH PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT
DESOCUPATS PROPIETAT D’ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRAN EMPRESES
L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les
quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l’Estat Espanyol i centenars
de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se
a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social,
econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des del 2007 i fins al setembre de
2013, a l’Estat Espanyol, ja s’ha arribat a 500.000 execucions hipotecàries, de les quals
96.927 a Catalunya. Segons l’informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat,
només durant l’any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per
impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d’habitatge
habitual per dia hàbil. Catalunya és la Comunitat Autònoma que encapçala tots els
rànquings, tant d’execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del
Consell General del Poder Judicial de 2013 s’executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d’una situació d’emergència habitacional que constitueix una
autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l’informe Emergència
habitacional en el estado espanyol , elaborat per l’Observatori DESC, aquesta situació es
veu agreujada pel fet que l’estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit,
13,7 % del parc total – 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d’habitatge de
2011 – i amb un parc social d’habitatge clarament insuficient – menys d’un 2% de
l’habitatge existent -.
Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera
instància l’impacte social d’aquesta situació, en tant que són les més properes a la
ciutadana.
El context descrit i la situació d’emergència en què es troba gran part de la població s’està
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatges als municipis. Una
forma d’accés a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen
abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica
contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les
seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària.
Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es
mantenen buits ja sigui a l’espera que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè, es
troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són
milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció

social que segons l’article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de
propietat.
Gran part d’aquestes entitats financeres han estat, d’una manera o altra, rescatades amb
diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l’Estat a través del Fons de
Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i el traspàs d’actius a l’anomenat “banc
dolent”, la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB).
Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats
de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d’ells a fons perdut, no han
implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l’administració que possibilitin
l’accés a l’habitatge de tots aquells ciutadans que se’n veuen exclosos, acomplint el
mandat constitucional de l’article 47 de la CE. Encàrrec als poders públics que reiteren
l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte Internacional de
Drets Econòmic Social i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos
públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats
financeres. Fomentar i garantir la funció social de l’habitatge, desincentivar-ne la utilització
anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs
mecanismes efectius a l’abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern central de buidar de competències les administracions locals,
cal que els ajuntaments defensin l’autonomia municipal satisfent les necessitats
habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara
Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l’ocupació dels pisos buits en
poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L’article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix
com a utilització anòmala d’un habitatge la seva desocupació permanent i
injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits
l’administració competent haurà d’obrir un expedient administratiu per realitzar els actes
d’instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de
dictar una resolució.
L’article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han
d’adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l’aprovació de
programes d’inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d’immobles buits sobre el
cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; l’impuls de polítiques de foment de
la rehabilitació d’habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a
l’Administració Pública perquè els gestioni en règim de lloguer; i l’adopció de mesures de
caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Alhora, l’article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat
del parc immobiliari mantenir l’habitatge desocupat un cop l’administració hagi adoptat les
mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix
text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros.
Cal destacar que d’acord amb el que estableix l’article 119 de la LDHC, les quantitats

obtingudes s’hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a
garantir el dret a l’habitatge.
Finalment, l’article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s’han d’interpretar d’acord al
context i a la realitat social en què s’apliquen. Un context, caracteritzat per una situació
d’emergència habitacional.
Els antecedents descrits recomanen la redacció de la present moció i l’aprovació dels
següents acords per part del Ple municipal:
Primer.- Manifestar el compromís d’endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l’objectiu de
garantir el dret a l’habitatge de la població i fer front a l’emergència habitacional.
Segon.- Manifestar el compromís de:
a) Elaborar i aprovar un Pla Municipal d’Habitatge, o actualitzar el planejament existent, que
contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la desocupació
permanent i injustificada d’habitatges enumerades a l’article 42, de la llei 18/2007.
b) Elaborar i aprovar Programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els
immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Aquesta tasca es pot fer a través del
creuament de dades en disposició de l’administració i l’atorgament d’audiència a
l’interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l’administració.
c) Instruir procediments administratius contradictoris es determinin, coneguin i comprovin
els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran d’acabar amb una
resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva
d’una utilització anòmala de l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la
LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un
termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment que està duent a terme
l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta situació.
d) Imposar fins a tres multes coercitives, tal i com determina l’article 113.1 de la llei
18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l’ocupació de
l’immoble.
e) Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la
desocupació de l’habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir la situació, tal
com preveu l’article 123.1.h de la LDHC.
Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins del marc de les seves competències.
Quart.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.

Votació.
APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López, Flores,
Fernández, Cornellas i Monfort, CAP (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels
senyors Manfredi i Ramírez.

-------------------Acord núm. 6.

Donar compte al Ple de l'Ajuntament dels comptes anuals de la
Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La comissió es dóna per assabentada.
EDUCACIÓ
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Proposta de la regidora d'Ensenyament
Exp. 1/2014.

Atès que en 28 de novembre de 2002 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la creació
de la FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS , fundació privada així com els
seus estatuts, modificats i aprovats pel Ple de l'Ajuntament en data 20 de desembre de
2012.

Atès que a l'article 11.4 d'aquests estatuts, s'indica que "Després que el Patronat els hagi
aprovat, els comptes anuals, el balanç inventari, la memòria de les activitats
desenvolupades durant l'exercici anterior i la liquidació del pressupost d'ingressos i
despeses de l'exercici anterior s'han de presentar a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat,
fundador i patró permanent de la Fundació, per tal de donar comptes al Ple municipal;
l'Ajuntament té també la facultat d'inspeccionar en qualsevol moment la comptabilitat de la
Fundació.
Així mateix, després que el Patronat els hagi aprovat, s'hauran de trametre a l'Ajuntament
els avantprojectes del pressupost de l'exercici, per tal de donar-me compte en el Ple
municipal."

Per això aquesta regidora proposa al Ple municipal, l'adopció de l'acord següent:
PRIMER. Donar compte al Ple municipal dels comptes, balanç-inventari, memòria
d'activitats i liquidació dels pressupost de 2013, així com de l'avant-projecte del pressupost
del curs 2013-2014 de la FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL D'ARTS I OFICIS, fundació
privada, tal com s'indica a l'article 25 dels seus estatuts.
SEGON. Notificar aquest acord a la Fundació Escola Municipal d'Arts i Oficis, fundació
privada.
El Ple es dóna per assabentat.

-------------------Acord núm. 7.

Aprovació autorització, disposició i obligacions deutes tributaris
béns patrimonials a nom de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de febrer de 2014 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Oleart (9), Sr. Fernández (1) i Sr. Cornellas (1), 4
abstencions de la Sra. Jou (4), Sr. Monné (3), Sr. Ramírez (2) i Sra. Monfort (1) i cap vot en
contra , la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació
HISENDA
FCM_13/ 22

Proposta del Regidor d'Hisenda
El Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) atribueix les facultats de gestió, liquidació,
inspecció o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els
correspon.
Atès que la Diputació de Barcelona gestiona, liquida i recapta els impostos i taxes de
cobrament periòdic d’aquest Ajuntament, mitjançant delegació aprovada per la Comissió
de Govern en la sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 1995 i ratificat pel Ple de
la Corporació el 8 de gener de 1996.
Atès que l’article 21.2 del TRLRHL diu literalment: “...L’Estat, les comunitats autònomes i
les entitats locals no estaran obligats al pagament de les taxes per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic dels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que exploten, directament i per tots els que immediatament interessen, la
seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Atès que l’article 61.5 del TRLRHL estableix que no estan subjectes a l’ impost sobre béns
immobles:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un serveis públic gestionat directament per
l’ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant
contraprestació.
- Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers
mitjançant contraprestació.

Vist l’expedient T/09080292 (annex núm. 1) instruit per l’Organisme de Gestió Tributària en
el qual es determina que hi han rebuts pendent de pagament derivats de béns patrimonials

propietat de l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat la quantitat de 29.407,11 € de principal
dels exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 i pels tributs seguidament relacionats:
a) Impost sobre Béns Immobles:
b) Taxa de clavegueram:
c) Taxa per escombraries domiciliàries:
TOTAL

27.459,17 €
350,00 €
1.597,94 €
29.407,11 €

Vist l’annex núm. 2 en concepte de rebuts pendents de pagament de l’Impost sobre Béns
Immobles corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 per un import de
24.240,61 € els quals consten com a béns patrimonials cedits a tercers amb
contraprestació.
Vist l’annex núm. 3 en concepte de rebuts pendents de pagament de la taxa de
clavegueram corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 per un import de 350,00
€.
Vist l’annex núm. 4 en concepte de rebuts pendents de pagament de la taxa d’escombraries
domiciliàries corresponent als exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 per un import de 1.597,94
€.
Vist l’annex núm. 5 en concepte de rebuts pendents de pagament de l’ impost sobre Béns
Immobles, els quals estàn cedits a tercers mitjançant una contraprestació i corresponent als
exercicis 2009, 2010, 2011 i 2012 per un import de 19.426,98 €.
Vist l’annex núm. 6 en concepte de rebuts pendents de pagament de l’ impost sobre Béns
Immobles, els quals estàn cedits a tercers mitjançant una contraprestació i corresponent al
l’exercici 2013 per un import de 4.813,63 €.
Vist l’informe de la regidoria d’habitatge i l’annex núm. 7 en concepte de rebuts pendents de
pagament de l’ impost sobre Béns Immobles, els quals estàn cedits a tercers sense cap
contraprestació i/o en el moment de meritament de l’impost estàn buits, i corresponent als
exercicis 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 per un import de 3.218,56 €.
Vist l'informe de la Tresoreria Municipal el regidor d'Hisenda proposa a l'Ajuntament en Ple
l'adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) per un import de 350,00 € a
càrrec a l’aplicació pressupostària 11.931.226.99 “Hisenda-AF-Despeses diverses” d’acord
amb l’annex núm. 3 “Taxa per clavegueram, exercicis 2009-2010-2011-2012”.
SEGON. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) per un import de 1.597,94 € a
càrrec a l’aplicació pressupostària 11.931.226.99 “Hisenda – AF -Despeses diverses”
d’acord amb l’annex núm. 4 “Taxa per escombraries domiciliàries”.
TERCER. Aprovar l’autorització, disposició i obligació (ADO) per un import de 19.426,98 € a
càrrec a l’aplicació pressupostària 11.931.226.99 “Hisenda –AF -Despeses diverses”
d’acord amb l’annex núm. 5 “Impost sobre béns immobles,
exercicis
2009-2010-2011-2012”.

QUART. Declarar els rebuts detallats a l’annex núm. 7 no subjectes a l’ impost sobre béns
immobles per donar-se les causes que s’estableixen a l’article 61.5 del TRLRHL per un
import de 3.218,56 €.
CINQUÈ. Notificar aquest acord a la Intervenció municipal i a l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i DEU (10)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez i Monfort.

--------------------

Acord núm. 8.

Reconeixement de crèdits 1/2014

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN
La Comissió en sessió ordinària celebrada el 17 de febrer de 2014 ha acordat informar
favorablement per 3 vots a favor del Sr. Oleart (9), Sr. Fernández (1) i Sr. Cornellas (1), 4
abstencions de la Sra. Jou (4), Sr. Monné (3), Sr. Ramírez (2) i Sra. Monfort (1) i cap vot en
contra , la proposta del regidor d'Hisenda que es transcriu a continuació
HISENDA
BMM_14/ 9

Proposta del Regidor d'Hisenda
Vist l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2014 amb càrrec al Pressupost
Municipal de 2013, prorrogat per a 2014, per despeses realitzades en exercicis anteriors a
2014, detallades en la relació annexa Q/2014/8
per un import de CINC MIL
QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.047,44 €).
Atès que hi ha factures amb data 2014, però de la documentació que s’hi acompanya es
desprèn que els serveis facturats s’han realitzat en anys anteriors.
Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril i
l’art. 19.3 de les bases d’execució del pressupost per a 2013, prorrogades per a 2014,
correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d’obligacions quan sigui conseqüència
de la realització de despeses en exercicis anteriors.
Vista la documentació que hi figura a l’expedient 185/2014.
Vist l’informe de la Intervenció i altres documents que hi ha en l’expedient, el regidor
d’Hisenda proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD:

PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l’expedient 185/2014 de reconeixement de
crèdits núm. 1/2014, detallades en la relació annexa Q/2014/8, d’import total de CINC MIL
QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.047,44 €).
SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d’obligació (ADO) que
consten a l’expedient de reconeixement de crèdits núm. 1/2014, relació annexa Q/2014/8,
corresponent a les despeses realitzades anteriorment a l’exercici 2014, d’import CINC MIL
QUARANTA-SET EUROS I QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.047,44 €).
TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes
corresponents.
Votació.
APROVAT per DEU (10) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Fernández i Cornellas, CAP (0) vot en contra, i NOU (9)
abstencions dels senyors/es Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López, Flores,
Manfredi i Ramírez.

--------------------

Acord núm. 9.

Proposta rectificació error material acord Ple de data 19-12-2013.
Conveni constitució dret d'usdefruit c/Ample, 50.

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT
La Comissió Informativa d'Urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 19 de febrer
de 2014 va informar favorablement amb els vots a favor dels Srs. Planas (9), Pérez (4),
Flores (3), Fernández (1) i Sr. Cornellas (1), cap (0) en contra i les abstencions del Sr.
Ramírez (2) i de la Sra. Monfort (1), la següent proposta del Regidor de Territori i
Urbanisme.
TERRITORI I URBANISME
SAF_14/ 15

Proposta del Regidor de Territori i Urbanisme.
Exp. 1230/13: Atès que en data 19 de desembre de 2013, el Ple d'aquest Ajuntament va
adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació de la proposta de conveni de la constitució del
dret d'usdefruit sobre una part de la parcel·la emplaçada al carrer Ample núm. 50, entre
aquest Ajuntament i el Sr. Pere Antoni Solernou i la mercantil Maolan Venda i Lloguer, S.L.,
com a propietaris de l'esmentada parcel·la.
Atès que amb posterioritat a l'adopció de l'esmentat acord i de la signatura del conveni
formalitzada en data 30 de gener d'enguany, s'ha pogut constatar que s'ha produït una
errada material en el text del citat conveni, en els metres quadrats de la part de la finca
sobre la qual no es constitueix el dret d'usdefruït i que queda com a propietat plena del Sr.
Solernou i de la citada mercantil Maolan Venda i Lloguer, S.L., ja que en realitat són 365

m2. i no 379 m2. com s'indica en el text del conveni.
Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, en data 5 de febrer de 2014, en el qual
es deixa constància del que s'ha indicat en el paràgraf anterior i atès el que disposa l'article
105.2 de la Llei 30/1992 del Regim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, aquesta Regidoria proposa al Ple l'adopció del següent acord:

PRIMER.- Rectificar el text del conveni signat en data 30 de gener d'enguany, que va ser
aprovat mitjançant acord plenari de data 19 de desembre de 2013, en el sentit següent:
ON DIU:
"Urbana, localitzada en la vila d’Olesa de Montserrat, carrer Ample 50. LLINDA: per l’Oest
amb la part de la finca on es constitueix l’usdefruit; pel Nord en 24 metres amb el terreny
de Luis Puigjaner; pel Sud en 24,84 metres amb el terreny de Sebastián Ribot i Pablo
Ribas actualment número 48 del carrer Ample i per l’Est en 14 metres amb el terreny de
Luís Puigjaner. Aquesta part de la finca té una superfície de 379 m2."
HA DE DIR:
"Urbana, localitzada en la vila d’Olesa de Montserrat, carrer Ample 50. LLINDA: per l’Oest
amb la part de la finca on es constitueix l’usdefruit; pel Nord en 24 metres amb el terreny
de Luis Puigjaner; pel Sud en 24,84 metres amb el terreny de Sebastián Ribot i Pablo
Ribas actualment número 48 del carrer Ample i per l’Est en 14 metres amb el terreny de
Luís Puigjaner. Aquesta part de la finca té una superfície de 365 m2."
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde perquè formalitzi la signatura del conveni rectificat.
TERCER: Notificar el present acord als propietaris de la finca afectada i al Registre de la
Propietat núm. 2 de Martorell.
Votació.
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

--------------------

Acord núm. 10.

Designar com a càrrec electe amb dedicació parcial de l'Equip de
Govern al Sr. Jordi Martínez Vallmitjana amb una dedicació parcial
del 75%

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA
La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2014, pels vots a favor
del/s els/les senyor/es Prat (9), López (3), Ramírez (2) i Fernández (1) cap vot en contra i
les abstencions del/s els/les senyor/es Paloma (4) i Monfort (1) s'acorda informar

favorablement la Proposta de l'Alcaldia que es transcriu a continuació:
RÈGIM INTERN
TCR_14/ 16

Proposta de l’Alcaldia
Ra020-14
Exp.871/11
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió extraordinària urgent celebrada el dia 13 de juliol de
2011, va establir que els càrrecs electes amb dedicació parcial de l’Equip de Govern fossin
dos, essent un d’ells el Sr. Joan Segado Cano, amb una dedicació parcial del 55% de la
jornada i una retribució per un import de 1.697,16 € bruts mensuals,
Atès que per acord de Ple de data 27 de desembre de 2012 es va deixar sense efecte la
dedicació parcial del 55 % de la jornada i les retribucions per un import de 1.697,16 € bruts
mensuals assignades al membre de la Corporació Sr. JOAN SEGADO CANO.
Atès que es considera convenient adequar la dedicació i retribució del càrrec electe amb
dedicació parcial assignat anteriorment al Sr. Segado i que es troba contemplat en el
Pressupost Municipal.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents acords;
PRIMER.- Modificar la dedicació del càrrec electe amb dedicació parcial de l’Equip de
Govern ocupat anteriorment pel Sr. Joan Segado Cano, passant del 55% de la jornada a un
75% de la jornada.
SEGON.- Designar com a càrrec electe amb dedicació parcial de l’Equip de Govern al Sr.
JORDI MARTÍNEZ VALLMITJANA amb una dedicació parcial del 75% de la jornada i una
retribució per un import de 2.314,31 € bruts mensuals.
TERCER.- Aprovar l’Autorització i Disposició (AD) de la despesa per un import de
26.614,57 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 9120 10000, i l’import de 9.207,10 €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 31 9207 16000 del Pressupost Municipal vigent.
QUART.- Els esmentats imports seran modificats anualment d’acord amb l’increment de les
retribucions previst a la Llei de Pressupostos de l’Estat per cada any per als empleats de
l’Administració Pública.
CINQUÈ.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i
exposar-los al tauler d’edictes d’aquest Ajuntament.
SESÈ.- Notificar aquests acords a l’interessat i als departaments de UGRH, d’Intervenció,
de Tresoreria i a la Secretaria municipal.
Votació.
APROVAT per VUIT (8) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart i Esparbé, QUATRE (4) vots en contra dels senyors/es Jou,

Paloma, Escamilla i Pérez, i VUIT (8) abstencions dels senyors/es Monné, López, Flores,
Manfredi, Ramírez, Fernández, Cornellas i Monfort.
-------------------Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.

Acord núm. 11.

Moció conjunta modificada dels grups municipals del Bloc
Olesà-EUiA, PSC, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i
ERC-AM en defensa del dret de les dones a decidir sobre la
interrupció voluntària del seu embaràs i en contra de la reforma
restrictiva de la Llei de Salut sexual i reproductiva i de l'interrupció
voluntària de l'embaràs.

ALCALDIA
RSN_14/ 10

MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DEL BLOC OLESÀ-EUiA, PSC i
ERC-AM EN DEFENSA DEL DRET DE LES DONES A DECIDIR SOBRE LA
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DEL SEU EMBARÀS I EN CONTRA DE LA REFORMA
RESTRICTIVA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE L’INTERRUPCIÓ
VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.
El 20 de desembre de l'any passat el consell de ministres espanyol va aprovar
l'avantprojecte de reforma de la llei de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció
Voluntària de l’embaràs.
La nova legislació eliminarà la Llei Orgànica 2/2010 de salut Sexual i Reproductiva que va
substituir a una regulació que vint-i-cinc anys abans, havia suposat un avenç en la protecció
de les dones, va ser elaborada, debatuda i aprovada des del consens amb la gran majoria
dels grups polítics amb representació parlamentària. Després d’una feina a la seu
parlamentària d’una Subcomissió a la Comissió d’Igualtat amb la que es va comptar amb la
participació d’una trentena d’experts i considerant les recomanacions d’experts juristes i
professionals de la bioètica i la sanitat. A més, va reforçar la seguretat jurídica en la
regulació de la interrupció voluntària de l’embaràs i va incorporar la jurisprudència del
Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu dels Drets Humans així com a diferents
pronunciaments, en forma de conclusions i recomanacions, del Consell de l’Estat i
organismes internacionals de Nacions Unides, de l’Organització Mundial de la Salut, del
Consell d’Europa i la Unió Europea. A més de vulnerar el dret reconegut a l’Article 41 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
L’avantprojecte suprimeix el dret a les dones a interrompre l’embaràs a les primeres 14
setmanes considerant-se com a delicte despenalitzat només en els supòsits de violació i
“greu perill per la vida o la salut” de la dona,privant aquesta del seu dret a decidir sobre la
seva maternitat. Es suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals
incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de l’embaràs des dels anys

vuitanta del segle passat.
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia, per restringir
l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries
que posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials ja que els
viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones
que puguin assumir-ne la despesa econòmica.
Manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un retrocés en matèria
dels drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores
que pretén imposar el govern del PP al marge del consens social.
Les recents declaracions del ministre de justícia, Alberto Ruiz Gallardón, demostren el
concepte que l’actual govern té vers les dones, com a éssers irresponsables i immadures
que necessiten de la supervisió de la societat patriarcal i on la seva funció al món és ser
mare i no dona que gaudeix de drets i llibertats per a escollir el seu propi projecte de vida.
Aquesta concepció de les dones basada en els rols tradicionals i masclistes és inacceptable
i totalment rebutjable. En un estat laic i democràtic no té cabuda semblant decisió.
Per tot l’exposat, els grups municipals BLOC OLESA-EUiA, PSC, Plataforma per Catalunya,
Entesa dels Olesans i ERC-AM proposen els següents acords:
Primer.- Rebutjar la revisió anunciada pel Govern de l’Estat espanyol de la Llei orgànica
2/2010, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
l’embaràs, i qualsevol altra revisió legislativa que comporti un retrocés en la llibertat de les
dones de decidir sobre llur propi cos i en la garantia dels drets sexuals i reproductius.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Ratificar el compromís d’aquest ajuntament amb el dret de les dones a tenir el
control de llur sexualitat i a decidir lliurement i responsablement sobre aquesta, incloent-hi
la salut sexual i reproductiva, la maternitat i la interrupció voluntària de l’embaràs, lliure de
pressió, discriminació i violència, i dins dels límits que estableix la legalitat vigent.
Cinquè.- Reclamar als governs, espanyol i català, que inverteixin en les úniques mesures
que s’han demostrat efectives en la disminució d’embarassos no desitjats:
- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei d'avortament
ja que suposa una regressió en els drets de les dones.
- L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes
anticonceptius
- L’educació sexual i afectiva
- Accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de l’embaràs a
la xarxa de salut pública
- Reforçar els serveis d’informació i assessorament professional a les dones
Sisè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb la
major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de Catalunya.

Setè.- Traslladar els acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, al Govern
de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de
Catalunya.
Votació.
APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Pérez, Monné, López, Flores, Fernández,
Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i DUES (2)
abstencions dels senyores Jou i Escamilla.

-------------------Acord núm. 12.

Assumptes urgents

Votació de la urgència:
APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT
VOTACIÓ ORDINÀRIA.
Acord núm. 12.1.

Proposta aprovació formalització del conflicte en defensa de
l'autonomia local, contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

ALCALDIA
RSN_14/ 17

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 175/2014. Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució
dels ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual
van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme de desenvolupament,
especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i
d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els
canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris,
dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la
mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a
les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals
del S. XX i en aquesta primera dècada del S. XXI, des de l’autonomia local, són el principal
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa
dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai no han tingut un finançament just i adequat.
Durant aquests gairebé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha
adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta

emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que
suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis que donen els
ajuntaments.

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats
de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que
vol privatitzar els serveis, principalment els tres grans serveis públics locals que encara es
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.

La LRSAL vulnera l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 en matèria d’organització
territorial i de règim local, i converteix els ajuntaments en un apèndix de l’Estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així
l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut en
la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de
competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de
proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la
capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment
garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de

l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta. De manera prèvia
a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no
vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, l'Alcalde proposa al Ple de la corporació que adopti els acords següents:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Llei 27/2013, de
27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE
núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons allò que
s'estableix en els arts. 75 bis i següents de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del
Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consell d'Estat, conforme a allò que
s'estableix en l’art. 75 ter 3 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal
Constitucional, per conducte del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a petició
de l’entitat local de major població (art. 48 Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las Bases
de Règim Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura
de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora sra.
Virginia Aragón Segura, col. núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, seguint-lo per
tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.
Votació.
APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Muñoz,
Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Escamilla, Pérez, Monné, López, Flores,
Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i CAP (0)
abstenció.

-------------------Acord núm. 13.

Control, Precs i Preguntes
--------------------

La presidència aixeca la sessió a un quart de dotze de la nit, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta de vint pàgines.

